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From: Woonstichting 'thuis <communicatie@mijn-thuis.nl>
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To: Griffie
Cc:
Subject: Nieuwsbrief belanghouders augustus 2020

Uitgave augustus 2020

Graag houden wij u via een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van ’thuis. 

Mooie resultaten visitatie 

Doen we de juiste dingen en doen we die goed? Wat vinden belanghebbenden (huurders, gemeenten, 
zorgpartners, leveranciers) van ons? Eén keer in de vier jaar beoordeelt een onafhankelijke organisatie 
onze maatschappelijke prestaties. Dat heet visitatie. In 2020 heeft Ecorys ons beoordeeld over de periode 
2016-2020. Op alle fronten hebben we ons ten opzichte van de vorige visitatie weten te verbeteren. Het is 
heel fijn om te constateren dat ook onze belangrijkste belanghouders dat hebben gezien en dit in hoge 
mate waarderen. We zijn dan ook heel blij met een gemiddelde overall score van een 7,85. We zijn trots op 
waar we staan en doen graag de belofte om ons te blijven verbeteren in het belang van onze huurders. Dit 

doen we graag samen. Samen ’thuis

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk hier de samenvatting.

Terugblik eerste half jaar 2020

In één keer stond de wereld op z’n kop met het Corona virus. Alles moest opeens anders. Dit om 
mensenlevens te redden en om gezond te blijven. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Gelukkig 
zijn we in staat geweest om veel van onze dienstverlening door te laten gaan. Dit door samen creatief te 
zijn, met een dosis gezond vertrouwen en met behulp van moderne techniek.

• Op 8 verschillende locaties leverden we ruim 151 betaalbare, duurzame nieuwbouwwoningen op.

• Ruim 300 huurders ontvingen de sleutels van hun nieuwe huurwoning.
• 95 huurders maakten we blij met zonnepanelen.
• We renoveerden, verbeterden en verduurzaamden 128 woningen.
• Ondanks de impact van de coronacrisis zijn we er toch ook in geslaagd om een betekenisvolle 

strategische herijking te organiseren met onze huurders, belanghouders en gemeenten.

Benieuwd naar alle resultaten? Kijk hier voor een volledig overzicht.
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